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Zelfstandig leren met devices: utopie of 

realiteit? 

 
Devices, zoals smartphones, laptops en tablets, zijn niet meer weg te denken uit ons 

dagelijks leven. Onze kinderen weten niet beter dan dat de wereld via een schermpje 

binnenkomt. Echter, in het basisonderwijs worden devices nog maar mondjesmaat 

zinvol ingezet tijdens de les, terwijl er vaak wel voldoende tablets of laptops 

beschikbaar zijn op school en schoolbesturen hiervoor ook extra budget ontvangen 

vanuit de overheid. 

Als we aannemen dat de investering in hardware in het basisonderwijs inmiddels 

voldoende is gestimuleerd door de overhead, dan is onze gezamenlijke uitdaging om 

devices vooral een functionele plek te geven binnen het onderwijsproces.  
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Het behoeft geen uitleg dat devices de mogelijkheid bieden om de wereld van buiten 

naar binnen te halen voor leerkracht en leerling. Het kan een hele waardevolle 

verrijking zijn voor het basisonderwijs. 

Software kan veel van de huidige taken van de leerkracht overnemen. Denk aan online 

toetsen die automatisch worden nagekeken of instructiefilmpjes die een onderwerp in 

kindertaal uitleggen, waardoor je als leerkracht de vrijheid krijgt om je in de les te 

focussen op extra instructie en het stimuleren van vaardigheden bij kinderen. De 

leerkracht in de rol als coach en begeleider naast de leerlingen in plaats van 

instructeur voor de klas. Is dit een utopie of wellicht al realiteit? 

  

Aangezien veel scholen gebruik maken van lesmethodes die gericht zijn op frontaal 

onderwijs met het digibord, worden devices tot op heden vooral ingezet voor de 

verwerking van het werkboek-achter-glas. 

 

Faqta laat zien dat er ook een andere aanpak mogelijk is en speelt in op 

maatschappelijke veranderingen, de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de 

behoefte van leerkrachten en basisschooldirecteuren om invulling te geven aan 

toekomstgericht onderwijs. 

  

In alle eerlijkheid, we banen ons een weg door dit relatief onbekende terrein. Na 3 jaar 

onderzoek heeft Faqta voor het basisonderwijs een door de scholen gevalideerd 

programma geïntegreerde wereldoriëntatie ontwikkeld. De uitgangspunten van het 

programma zijn gebaseerd op eigenaarschap van de leerling over zijn eigen leerproces, 

het stimuleren van talentontwikkeling en de ontwikkeling van 21e eeuwse 

vaardigheden. 

 

In deze whitepaper nemen we een kijkje in de keuken van het programma Faqta 

Wereld & Talent. Wat hebben we geleerd van 3 jaar experimenteren en onderzoek? En 

hoe hebben we onze visie vertaald naar inhoud, didactiek en techniek om onze 

programma’s een functionele plek te geven in het hedendaags curriculum? 
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Case study Faqta Wereld & Talent: Hoe 

organiseer je zelfstandig leren? 

De didactiek als vertrekpunt 
Zoals emeritus hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner zegt: “Toeters en 

bellen zijn niet genoeg om het leren te bevorderen. Het gaat om de didactiek.” Hij 

kaart hier de beweging in het onderwijs aan dat leren alleen maar leuk moet zijn. 

Faqta richt zich op didactiek en bewezen onderwijsmethodieken. Het uiteindelijke doel 

is op een goede en effectieve manier de kennis over te dragen en vaardigheden aan te 

leren. Uiteraard betekent dit dat Faqta volledig kerndoeldekkend is en er onder de 

motorkap didactiek is ingebouwd. 

  

Bij Faqta wordt er thematisch gewerkt. Ieder thema wordt aangeboden als mini-

project, waarbij de leerkracht start met een klassikale kick-off. Tijdens dit klassikale 

moment wordt het project betekenisvol opgestart, worden de lesdoelen uitgelegd en 

wordt de inhoud van het thema besproken. Het doel, de verwachting en grenzen staan 

tijdens de gezamenlijke opstart centraal. 

 

Vervolgens gaat iedere leerling zelfstandig aan de slag. De sturing van de leerling vindt 

plaats via de leeromgeving en geeft leerkrachten overzicht en regie op het leerproces 

van de leerling met een realtime dashboard. Hier vindt het leren plaats.  

Door het eigenaarschap bij de leerling te leggen kan de leerkracht zich beter focussen 

op de begeleiding van leerlingen die dat nodig hebben. Het project wordt zelfstandig 

door de leerlingen doorlopen, activiteiten kunnen individueel en klassikaal worden 

uitgevoerd. De afsluiting van het project gebeurt klassikaal met een evaluatie en een 

presentatie. Hierin bespreken de leerlingen en leerkracht samen wat ze hebben 

geleerd. Dit dient als controle en reflectie op de stof. 
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Alle thema’s werken toe naar het hogere orde denken (taxonomie van Bloom). De 

verwerkingsopdrachten zijn dus niet enkel reproductie van kennis, maar richten zich 

op inzicht, toepassing, analyse, synthese, creatie en evaluatie. Regelmatig begint een 

vraag met “Wat vind jij…”, “Hoe zou jij in deze situatie…” of “Bespreek met je 

klasgenoten of...”. Dit stimuleert analyse en evaluatie. In de werkbladen en 

doeboeken wordt veel  geoefend met simpele experimenten en creatie-opdrachten. 

Hierin wordt de opgedane kennis praktisch op de proef gesteld. Dit hogere denken 

zorgt voor betere retentie, verbeterd begrip en hogere betrokkenheid bij de lesstof.  

 

De lesstof wordt in beeld, geluid, tekst, instructie en praktische opdrachten 

aangeboden. Samenwerken wordt gestimuleerd. Zo spreekt Faqta verschillende 

vormen van intelligentie aan, zoals beschreven door Howard Gardner. Iedere leerling 

kan zo op zijn of haar eigen manier leren. 

  

Faqta is gebouwd op een stevig didactisch fundament, hierdoor kan de leerkracht zich 

concentreren op wat belangrijk is: écht lesgeven. 
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Zelfstandig werken met Faqta Wereld & Talent: de 

praktijk 

 

Actief en zelfstandig leren met devices 
Klinkt mooi, maar hoe geef je daar nu een praktische invulling aan? 

 

Faqta legt het eigenaarschap van leren bij de kinderen neer. De methode is opgezet 

om elke les klassikaal te beginnen. Hierna gaan de kinderen in groepjes van twee of 

drie aan de slag met hun tablet, laptop of Chromebook. Door het thema klassikaal op 

te starten hebben de kinderen een duidelijk beeld van wat er verwacht wordt en wat 

ze gaan doen. Door de duidelijke online leeromgeving van Faqta Wereld & Talent 

kunnen kinderen vervolgens zelfstandig in kleine groepjes aan de slag. 
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Begrijpend kijken 
Ieder thema is opgebouwd uit 4 onderzoekslessen, iedere les is opgebouwd uit korte 

uitlegvideo’s, met verwerkings- onderzoeks- en portfolio-opdrachten.  

 

Faqta wordt ontwikkeld in samenwerking met de NTR (SchoolTV, Klokhuis etc). De 

educatieve videocontent wordt zorgvuldig geselecteerd door de auteurs en bewerkt 

door de beeldredactie. De gecureerde content wordt gedidactiseerd door er 

opdrachten, activiteiten en onderzoeksvragen aan toe te voegen.  Door de toepassing 

van video in een lesmethode, met begrijpend kijken als vertrekpunt in plaats van 

begrijpend lezen, zijn kinderen meer gemotiveerd om verder te leren. Het sluit 

namelijk beter aan bij hun eigen belevingswereld. 

 

Leerlingen krijgen zo een zorgvuldig en gevarieerd aanbod aan kennis aangeboden. 

Door het leren anders te organiseren dan frontaal via het digibord, zijn leerlingen veel 

actiever betrokken bij hun eigen leerproces.  

21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid 
“Geef een man een vis en hij heeft over een uur weer honger. Leer hem hoe een vis te 

vangen en hij heeft z’n hele leven te eten.” 

  

Faqta gelooft in leren door te doen en door leerlingen kennis aan te bieden vanuit 

samenhang. We dagen leerlingen daarom steeds uit met opdrachten die  21e eeuwse 

vaardigheden stimuleren.  

In het thema De Gouden Eeuw worden de meesterwerken aangeboden en uitgebeeld 

door met de klas een selfie van De Nachtwacht te maken, leerlingen leren hoe ze hun 

mening moeten onderbouwen in over de discussie over hoe om te gaan met 

asielzoekers. Of zoek eens op wat de natste maand in Ierland is? Onderzoek eens of 

we kunnen koken op zonlicht, want stel dat onze fossiele energie op is over een tijdje?. 

Zo oefenen de leerlingen integraal de vaardigheden. Hierdoor leren kinderen ook hoe 

met deze vaardigheden om te gaan: als gereedschap om iets te bereiken in plaats van 

losse kennis voor een schoolvak.  
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Verdieping en actieve verwerking 
Ook doeboeken zijn onderdeel van het programma. In deze doeboeken vindt de 

verdieping plaats en wordt er contextrijk aan de vaardigheden gewerkt. De boekjes 

staan vol met oefeningen, proefjes, experimenten en verwerkingsopdrachten om écht 

actief aan de slag te gaan met de lesstof. 
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De rol van de leerkracht: van instructeur naar coach 
Faqta is kindgericht. Het eigenaarschap van instrueren en verwerken ligt bij de 

leerlingen. Dit geeft de leerkracht de tijd en ruimte om een nieuwe rol in te nemen: de 

rol van coach. 

  

Faqta ziet de leerkracht als begeleider van het leerproces. De tijd die de leerkracht 

overhoudt door niet meer alleen klassikaal te instrueren kan zo worden gebruikt voor 

coaching, sturing en begeleiding. Denk aan het helpen van kinderen die lastiger 

meekomen. Maar ook het aanmoedigen van leerlingen om de lat hoger te leggen en de 

lesstof nog verder uit te diepen. 

   

De lesbeschrijvingen zijn vanuit dit perspectief ontwikkeld. De lesbeschrijvingen geven 

alle informatie om met beperkte voorbereiding te kunnen starten en bieden ook de 

vrijheid om er een eigen les van te maken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de 

coachvragen.  

 

Om inzicht te krijgen in het leerproces van de kinderen, heeft de leerkracht een 

dashboard waarin hij of zij live kan zien waar elke leerling mee bezig is en hoe het 

gaat. Op deze manier kan de leerkracht gerichte interventies plegen op het juiste 

moment en anticiperen op de voortgang van de leerlingen.  
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Van consumptief naar productief onderwijs 
De wereld verandert snel. We willen in het basisonderwijs dan ook zorgen dat 

leerlingen goed worden voorbereid op de complexe maatschappij waarin ze terecht 

komen.  

 

We kunnen helaas niet in de toekomst kijken en het is lastig om te bepalen welke 

kennis de kinderen nodig hebben wanneer zij de arbeidsmarkt op gaan. Echter, we 

kunnen ze wel leren hoe je je staande houdt in een wereld die continu in verandering 

is. Dit vergt alleen een onderwijsaanpak die daarop aansluit.  

 

De huidige aanpak is ingericht op consumptief leren en het reproduceren van kennis. 

De leerkracht geeft instructie, de leerling consumeert dit en reproduceert deze kennis 

en schrijft deze op in een werkboek. Voor de kernvakken is dat nodig, maar bij vakken 

als geschiedenis, aardrijkskunde of natuuronderwijs en techniek verwacht je 

tegenwoordig spanning en beleving tijdens de les.  

 

Helaas lijken deze vakken tegenwoordig meer op een les begrijpend lezen. Bovendien, 

in een gemiddelde groep is sprake van grote niveauverschillen, dus we kunnen ons 

afvragen wat deze aanpak van leren oplevert voor een kind? Het stimuleert in elk 

geval een passieve werkhouding en demotiveert zwakke lezers. En niet te vergeten, 

ook voor de leerkracht is het pittig om de hele dag frontaal les te geven. Kortom, past 

deze vorm van onderwijs voor wereldorientatie nog wel in de huidige tijd?  

Tegenwoordig kun je namelijk alles opzoeken en gaat het er dus om dat kennis de 

basis legt voor het vinden van oplossingen en het vormen van een eigen mening. 

Vaardigheden die centraal staan, met kennis als onderlegger.  

 

“Hoe kan het anders?” dachten de onderwijsontwikkelaars bij Faqta.  
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Ze ontwikkelden een programma en een methodiek waarbij kinderen tijdens de lessen 

van wereldoriëntatie actief en geïntegreerd werken aan kennis, vaardigheden en 

talentontwikkeling. Door uit te gaan van de natuurlijke onderzoekende houding van 

kinderen en hen meer regie te geven over hun eigen leren, verandert de rol van 

leerkracht organisch naar procesbegeleider en is er weer tijd voor persoonlijke 

aandacht.  
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Wat deze aanpak succesvol maakt:   

Flip the classroom: actief leren in de klas 

Flip the classroom betekent letterlijk ‘draai het klaslokaal om’. Dat is feitelijk wat 

Faqta doet. De leeromgeving van Faqta neemt een stukje van de instructie over en er 

wordt stap voor stap een kennisbasis gelegd met gestructureerde blokjes instructie. 

Deze instructieblokjes bestaan uit video’s met een hoge informatiedichtheid, 

uitlegtekst en verwerkingsvragen. Na de instructie gaan de kinderen onder 

begeleiding van de leerkracht aan de slag met de onderzoeksvragen en opdrachten. 

 

Dus in plaats van passief informatie te ontvangen en te reproduceren, gebruikt Faqta 

de mogelijkheden van devices om -in dezelfde onderwijstijd- actief aan de slag te 

gaan met de opgedane kennis en te werken aan de ontwikkeling van vaardigheden1.  

Organiseer het zelfstandig leren en creëer tijd voor 

vaardigheden 

Faqta is een methode met als uitgangspunt dat kinderen zelf veel kunnen en veel van 

elkaar leren. Faqta kijkt naar het onderwijs vanuit wat het kan opleveren: 

productiviteit. In productief onderwijs leert een leerling zelfstandig, wordt er veel 

samengewerkt met anderen en wordt er spelenderwijs gewerkt aan de ontwikkeling 

van vaardigheden. De leerkracht wordt de begeleider van het proces waar het leren 

van kinderen centraal staat, in plaats van regisseur van het product. De leerkracht als 

coach die de leerlingen begeleidt in de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden die 

nodig zijn voor de toekomst. Zie je het voor je?  

                                           
1 In 1984 is al aangetoond dat actief aan de slag gaan met vers opgedane kennis vele 
malen effectiever is dan kennis leren voor een toets (C. Benware & E. Deci, Quality of 
Learning With an Active Versus Passive Motivational Set, American Educational Research 
Journal, Vol 21, Issue 4, 1984). 
 



 
 

Leren met devices 
 

13 

Van begrijpend lezen naar begrijpend kijken 
“Via een combinatie van beeld, geluid, instructie en animatie kunnen voor kinderen 

krachtige verbindingen tot stand komen tussen concrete beelden en abstracte kennis, 

tussen visuele en verbale informatie en tussen voorkennis en nieuwe kennis” 

- Kris van den Branden 

 

In plaats van begrijpend lezen gaat Faqta uit van begrijpend kijken. Iets uitleggen met 

behulp van een filmpje is vele malen effectiever dan met geschreven woorden. De 

uitspraak “Een beeld zegt meer dan duizend woorden” is zeker waar. Bovendien 

ontziet videocontent zwak lezende leerlingen, die hierdoor meer gemotiveerd zijn om 

hun eigen sterke kanten te ontwikkelen.  

Het kijken van filmpjes ligt ook veel dichter bij de belevingswereld van kinderen. De 

combinatie van beeld, geluid en concrete voorbeelden sluit dan ook naadloos aan bij 

de manier waarop kinderen informatie verwerken.  

 

Een bijkomend voordeel van digitale ontsluiting van lesstof ten opzichte van 

bronnenboeken is de mogelijkheid om makkelijker in te spelen op actualiteit. Een must 

voor goede wereldoriëntatie in een wereld die constant verandert. 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over Faqta?  
Ga naar http://www.faqta.nl/ 

 

  

http://www.faqta.nl/wat-is-faqta
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Tips en tops  

 

Gebruik devices zoals ze bedoeld zijn: als hulpmiddel, 

niet als doel op zich 
Door de nadruk die door de overheid en SLO wordt gelegd op het aanleren van digitale 

vaardigheden en het gebruik van devices is dit makkelijk om uit het oog te verliezen. 

Devices zijn er om jou te ondersteunen in je werk. Door ze als zodanig te gebruiken, 

leren leerlingen niet alleen theoretisch om te gaan met digitale hulpmiddelen, ze leren 

hoe ze te gebruiken voor wat ze nodig hebben. 

Het is eenvoudiger dan je verwacht 

Als je zelf niet zo’n held in technologie bent, kan het gebruik van digitale middelen een 

grote stap zijn. Het goede nieuws is dat het moeilijker lijkt dan het is. Neem vooral  de 

tijd om te experimenteren met devices en laat het methode-denken los. Het 
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belangrijkste is dat jij en je leerlingen lekker actief bezig zijn en samen ontdekken wat 

werkt voor jouw onderwijs. Kinderen zijn vaak meer thuis in deze wereld dan wij, laat 

ze elkaar helpen om samen beter te worden. Dit bevordert samenwerking, 

communicatie en digitale vaardigheden. Drie vliegen in één klap. 

Houd het doel voor ogen 
Alice vroeg de Kat: ‘Zoudt u mij misschien kunnen zeggen welke kant ik uit moet gaan?’  

‘Dat hangt er nogal van af waar je heen wilt,’ zei de Kat.  

‘Dat weet ik niet’ zei Alice.  

‘Dan geeft het ook niet veel welke kant je uit gaat,’ zei de Kat 

 

- Alice in wonderland, Lewis Carrol 

 

Het is makkelijk om de weg kwijt te raken als je niet een duidelijk doel hebt. Zorg dat je 

aan het begin van de les duidelijk hebt wat het doel van de les is en het voor de 

leerlingen ook duidelijk is wat ze gaan leren. Dit geeft een kader waarin leerlingen zelf 

aan de slag kunnen, het maakt het tevens makkelijker om leerlingen terug te sturen 

wanneer ze te ver van het doel afdwalen. Ook kan je met een doel voor ogen 

makkelijker uitstapjes maken naar verwante onderwerpen en weer terug. 

 

Wees niet bang om de regie aan leerlingen te geven 
Geef kinderen een doel, een kader en de middelen om te leren en laat ze aan de slag 

gaan. Laat ze ook elkaar helpen waar mogelijk. Dit traint het hoger denken, en zorgt 

voor betere retentie.  
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The future is now 
“Online leren is niet de volgende grote stap, het is de huidige grote stap”  

- Donna J. Abernathy 
 

De wereld is veranderd. Voor de leerlingen van nu zijn het internet, devices en werken 

vanuit een kenniscultuur geen schoolvakken. Het is hoe de wereld werkt. En wij zijn er 

om hen wegwijs te maken in deze wereld. Het past dan ook niet meer om les te geven 

alsof de tijd heeft stilgestaan. De tijd van de kat uit de boom kijken is voorbij. Het is nu 

tijd om gewoon te beginnen. 

 

Gelukkig ben jij als leerkracht dé aangewezen persoon om deze handschoen op te 

pakken. Elke dag voor de klas, het managen van verschillende leerlingniveaus en het 

puzzelen met de beperkte tijd die je hebt heeft jou klaargestoomd om ook hiermee 

aan de slag te gaan.  

 

We hopen dat je met deze whitepaper geïnspireerd bent geraakt om ook zelf aan de 

slag te gaan. De toekomst begint nu! 
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